NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
Lisboa, 17 de outubro de 2018

_________

ISCSP-ULisboa organiza 1.ª edição da conferência
"Justiça Restaurativa - Desafios e Oportunidades"
No dia 19 outubro de 2018, realiza-se no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa), pelas 10 horas, a primeira
conferência internacional sobre Justiça Restaurativa, numa iniciativa conjunta que
envolve, para além do ISCSP e do Observatório e Centro de Competências em
Justiça Restaurativa, a Câmara Municipal de Cascais, a Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais e a Associação Confiar PF/Portugal.
Participam na conferência reconhecidos especialistas estrangeiros como Tim
Chapman, Professor na Universidade de Hulster e Presidente do Fórum Europeu
para a Justiça Restaurativa, Hans Barendrecht, CEO da Prison Fellowship-Holanda,
Jee Aei Lee, oficial de justiça da ONU com amplo trabalho na área da Justiça
Restaurativa e alternativas à prisão, para além de professores da Universidade de
Lisboa e dirigentes ou técnicos superiores da Administração Pública portuguesa.
Esta será uma oportunidade única para discutir os novos desafios e perspetivas
com que se confronta a Justiça Restaurativa, que constitui um complemento e,
em certos casos uma alternativa à justiça formal, procurando sempre reparar os
danos resultantes de agressões e reintegrar socialmente os ofensores. A Justiça
Restaurativa em ambiente prisional e ambiente escolar serão dois dos tópicos em
análise aprofundada, dado o seu interesse e atualidade. O futuro da Justiça
Restaurativa em Portugal, na Europa e no Mundo será debatido pelos oradores e
pela assistência, que será convidada a intervir no âmbito dos painéis “Perspetivas
Internacionais da Justiça Restaurativa” e “Práticas da Justiça Restaurativa em
Portugal”.
A conferência é aberta ao público em geral, sendo especialmente recomendável
para cientistas sociais e técnicos de ação social que se dediquem ao trabalho com
vítimas e agressores no contexto criminal, da delinquência juvenil e escolar. A
iniciativa pretende conciliar a investigação universitária no âmbito deste tema
com o trabalho de campo desenvolvido pela Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais e pelas autarquias, com especial destaque para a Câmara
Municipal de Cascais que está envolvida desde o início no processo.

Página 1 de 2

________
Assessoria e comunicação
David Monteiro | Área de Comunicação e Imagem
Telf.: 213 600 409 | E-mail: dmonteiro@iscsp.ulisboa.pt

Página 2 de 2

